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Fietsmiddag donderdag 7 juli 2022
Op donderdag 7 juli houden we weer als vanouds
onze jaarlijkse fietsmiddag. Om tijdens de tocht
ergens te kunnen pauzeren voor een drankje en
eventueel toiletbezoek, is gekozen voor de donder-
dag i.v.m. veel gesloten horeca op maandag en
dinsdag. De af te leggen afstand is ± 33 km door
een afwisselend landschap aan de overkant van de
Maas. Deelname is gratis en u hoeft zich niet

aan te melden. Het veergeld en 1 consumptie
tijdens de pauze zijn voor rekening van de KBO.
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. We
vertrekken om half twee bij de parkeerplaats van
Vita Velden aan de Veerweg. Laten we er met z'n
allen een gezellige middag van maken.
 
Voor eventuele vragen: tel. 077-4721494.

Aanmelden uitstapje met Museum Plus Bus
Op maandag 15 augustus a.s. gaan we met de
Museum Plus Bus naar Amsterdam. Bij deze
Nieuwsbrief is het aanmeldingsformulier gevoegd.
Reisdoel is een bezoek aan het Rijksmuseum. Zowel
de busreis als de entree in het Rijksmuseum worden
gesponsord. Alleen de lunch in Amsterdam is voor
eigen rekening. De Museum Plus Bus is van alle

gemakken voorzien, ook voor mensen die minder
mobiel zijn. Meer informatie vind je op het formulier.
Er kunnen 45 personen mee, dus wacht niet te lang
met aanmelden!
 
 
Bestuur KBO Velden  

Van de redactie
Zomer! De eerste tropische dagen van dit jaar zijn
al achter de rug. Het is de tijd van buiten zijn als
het kan, te genieten en te ontspannen, ieder op zijn
of haar eigen manier. De samenleving heeft zich
weer herpakt. Ook in onze vereniging zijn de acti-
viteiten goed uit de startblokken gekomen. Dat geeft
ons allemaal weer vertrouwen. Nu eerst genieten

van een hopelijk mooie zomer. Ook de redactie gaat
even in de ‘vakantiestand’. Daarom geen Nieuws-
brief in juli. Eind augustus zijn we weer terug met
een nieuwe uitgave. Voor nu iedereen een zonnige,
maar vooral fijne en gezonde tijd gewenst!
 
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Geslaagde dagtocht naar de Biesbosch
Dinsdag 24 mei 2022. Het is kwart voor negen als
de touringcar van Ghielen koers zet richting het
West-Brabantse land. Aan boord 36 deelnemers die
zich hebben aangemeld voor deze dagreis, de eerste
sinds alweer drie jaar geleden. Bij de voorbereidin-
gen heeft de reiscommissie voor de zekerheid ge-
kozen voor een tocht in eigen land. Als eerste be-
stemming staat een boottocht door de Biesbosch op
het programma. Bij aankomst in Drimmelen is er
koffie en gebak in restaurant ‘De Gouden Leeuw’.
Daarna is het nog maar een klein stukje rijden naar
de aanlegsteiger van rederij De Zilvermeeuw. Ver-
volgens is het ‘inschepen’ op rondvaartboot ‘Catha-
rinaplaat’, die ons meeneemt op een mooie tocht
door dit rijke natuurgebied.
 
De Biesbosch is een ruim 3.600 ha. groot natuur-
gebied, grotendeels gelegen in westelijk Noord-Bra-
bant. Ingeklemd tussen Dordrecht en Werkendam
in het noorden en Moerdijk en Geertruidenberg in
het zuiden. Het heeft de status ‘Nationaal Park’ en
is een van de grootste en meest waardevolle na-
tuurgebieden van ons land. Staatsbosbeheer heeft
het gebied in eigendom. Het heeft een uniek land-
schap met brede en smalle kreken, spaarbekkens
voor de drinkwatervoorziening en ook een rijke flora
en fauna. Het gebied dankt zijn naam aan de biezen
die er vroeger groeiden, nu staat er vooral veel riet.
 
Eenmaal gezeten in het benedendek, is het tijd voor
een uitgebreide lunch. Heerlijk lunchen aan boord,
genieten van het landschap dat aan ons voorbij glijdt
en tussendoor ontspannen met elkaar in gesprek.
Een mooie belevenis! Na de lekkere lunch is er
gelegenheid om het bovendek op te zoeken en te
genieten van het adembenemende uitzicht. De
goudgele gloed van de zon glinstert over het rustig
kabbelende water. Met ware stuurmanskunst leidt
kapitein Erwin de boot behoedzaam door de elkaar
afwisselende brede en smalle kreken. Wel bijzonder
als je bedenkt dat de vaardiepte van de boot 1 meter
30 is bij een gemiddelde waterdiepte van nog geen
2 meter. Je moet dan wel precies weten waar je
moet varen. “En als je dan toch nog op een zandplaat
vast komt te zitten?”, zo is onze vraag aan de ka-
pitein in diens kajuit. Voor hem is dat geen pro-
bleem: “Gewoon een stukje terug varen en dan weer
vooruit. Lukt altijd”. Vanuit de kajuit kijk je mooi uit
over het dichtbegroeide land. Een landstrook waar
we langs varen, gebruikt Staatsbosbeheer om nog
niet aangespannen paarden uit te laten. Ze kunnen
dan hun energie kwijt door een tijdje lekker uit te
razen, zoals dat wordt genoemd. Op die manier
kunnen ze gemakkelijker tam worden gemaakt.
 
Na twee uur varen legt de boot aan en worden de
trossen vastgesjord. Het is tijd om weer de wal op
te zoeken. Vanuit Drimmelen rijden we naar het
Brabantse plaatsje Dussen in het Land van Altena
voor een bezoek aan de plaatselijke klompenmake-
rij Den Dekker. We worden ontvangen waarbij niet
 

alleen de koffie met cake, maar ook de nostalgische
sfeer rondom het oude ambacht van klompen maken
wordt geproefd. Zelfs de plafonds zijn kunstig ge-
decoreerd en geven een veelkleurige aanblik van
klompen in allerlei soorten en maten.
 
In de klompenmakerij waan je je terug in lang
vervlogen tijden. Hier staan nog de originele machi-
nes en werktuigen waarmee meer dan honderd jaar
geleden dit houten schoeisel werd gemaakt. De
welbespraakte klompenmaker Peter den Dekker
nam het bedrijf twintig jaar geleden over van de
derde generatie van de familie, die in 1871 op deze
plek was begonnen met het vervaardigen van
klompen. Met passie legt hij uit hoe een klomp wordt
gemaakt. Het hele proces -van pas gekapt hout tot
een in frisse kleuren geverfde klomp- passeert de
revue. De bewerking begint al als het hout nog niet
is gedroogd; dit om scheuren te voorkomen. De
machines worden ingeschakeld en we krijgen de
gelegenheid om elke fase in de productie te bekij-
ken. Tot en met een demonstratie hoe de vaak
speelse motieven op de klompen worden getekend.
Tegenwoordig kan de klant zelf een motief uitkiezen;
vroeger hanteerde elke klompenmaker een stan-
daardmotief als zijn handelsmerk.
 
Hoeveel keuze er is, wordt wel duidelijk als we na
afloop van de demonstratie een bezoekje aan de
winkel brengen. Al rondsnuffelend valt de veelheid
van artikelen in het enorme assortiment op. Zo zien
we veel decoratie-artikelen, zoals huisjes in de vorm
van een klomp, magneet- en penklompjes, speel-
goed; noem maar op. Het is dan ook erg gemakke-
lijk om iets leuks uit te zoeken als herinnering of om
gewoon als cadeautje te geven.
De tijd dat er vaker klompen dan schoenen werden
gedragen is al heel lang voorbij. Hier kun je de
traditionele klomp nog altijd kopen, net als z’n ‘mo-
derne opvolger’ de schoenklomp.
 
Intussen staat de bus gereed voor de thuisreis.
Eenmaal ingestapt kijken we uit over het karakte-
ristieke Brabantse boerenlandschap. Met grote be-
hendigheid manouvreert onze chauffeur de bus over
de smalle dijkjes. Bij tegemoetkomend verkeer is
het echt passen en meten op de smalle weg. Rond
19.00 uur zijn we weer terug bij de BMV. De regen
valt inmiddels met bakken uit de lucht. Ondanks het
nogal wisselvallige weer hebben we nauwelijks last
van regen gehad, maar nu des te meer. Het mag de
pret niet drukken. De reacties van de deelnemers
zijn duidelijk: een geslaagde reis met een leuk
programma en vooral volop gezelligheid. Daar
sluiten we ons graag bij aan met een compliment
aan de dames van de reiscommissie voor de goede
organisatie. Het was prima en vooral fijn dat het
weer kan!
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL
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Activiteiten juli en augustus 2022
Vooraf: indien activiteiten vanwege de vakantieperiode op bepaalde data niet doorgaan, wordt dit
rechtstreeks aan de deelnemers bekend gemaakt.
 
MBVO
Volksdansen: elke maandag van 14.00 – 15.00 uur | BMV De Vilgaard
Country / Linedance: elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur | BMV De Vilgaard
Gymnastiek: elke donderdag 9.30 uur en 10.30 uur (2 groepen) | BMV De Vilgaard
Zitdansen: elke donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur | Rozenhof
 
Ontspannen & ontmoeten
Eettafel Rozenhof: elke dinsdag om 12.00 uur (voor de vaste deelnemers)
Kienen: woensdagen 6 en 20 juli | 3 en 17 augustus om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine KBO-PCOB: woensdag 24 augustus
 
Fietstocht KBO Velden
Donderdag 7 juli a.s. | vertrek 13.30 | Veerweg bij parkeerplaats Vita Velden
 
Uitstapje Museum Plus Bus naar Amsterdam
Maandag 15 augustus | vertrek 8.30 uur.
Aanmelden: uiterlijk zondag 17 juli a.s. met bijgevoegd formulier
 
Bestuur KBO Velden

De Venlose vestingwerken
Venlo is meer dan vijfhonderd jaar een belangrijke
vestingstad geweest, die de belangen van stad en
streek eeuwenlang met wisselend succes heeft
verdedigd. Vanaf 1343, wanneer het dorp Venlo
stadsrechten krijgt, begint men met de bouw van
een stadsmuur als basis van een systeem van
verdedigingswerken.
 
Tot de opheffing van de vesting in 1867 is er lang
en hevig gevochten in en rond Venlo, waarvoor de
burgers een hoge prijs moesten betalen.
 

Bij de Open Monumentendag in 2004 is het boekje
“De Venlose vesting: 1343-1867” uitgebracht.
Daarin is een duidelijke plattegrond opgenomen, die
gemaakt is rond 1570 (zie afbeelding) van Jacob
van Deventer. Ook heeft stadsgids Paul Haanen
tijdens de stadswandeling in mei van dit jaar onze
KBO-deelnemers nog uitgebreid over deze periode
verteld. Op de volgende pagina een samenvatting
uit het boekje “De Venlose vesting” over het bouwen
van deze hoge stadsmuur met verwijzing naar de
plattegrond van Jacob van Deventer.
 

Nieuwe leden
Geen nieuwe aanmeldingen.
 
Overleden leden
Mevr. W. Zenhorst-Meijer Solingerhof Velden; Mevr.
J. Hesselink-van Toor Dr. Blumenkampstraat Venlo;
Dhr. L. Jansen Jan Verschurensingel Velden; Mevr.
A. Willemsen-Theelen Oude Heerweg Velden; Dhr.
G. Engels Jan Verschurensingel Velden; Dhr. J. in ’t
Zandt Schoolstraat Velden; Mevr. G. Goossens
Rozenhof Velden; Dhr. J. Thissen Vilgert Velden;
Mevr. M. Verbeek-in ’t Zandt Dorpsstraat Velden;
Dhr. L. Brueren Merelweg Velden; Mevr. G. Deen-
en-Schouwenberg Rozenhof Velden; Mevr. G. Jan-
sen-Keltjens Oude Schandeloseweg Velden; Mevr.
G. van den Berg-Wanten Rozenhof Velden; Dhr. G.
Berden Schandeloseweg Velden; Dhr. L. Geelen
Slinkweg Velden; Mevr. M. Simons-de Jong Solin-
gerhof Velden.

Leden afgemeld
Mevr. E. Schreven Kloosterstraat Velden; Mevr. H.
Jansen-Theelen Jan Verschurensingel Velden; Dhr.
J. en mevr. T. Lommen-Vosbeek Markt Velden;
Mevr. M. Mooij Wal Arcen; Mevr. G. Lucassen-Arts
Schoolstraat Velden; Dhr. H. Martens Burg. van
Deelensingel Velden; Dhr. H. Eikelenberg Past.
Schaetsgestraat Velden; Dhr. J. en mevr. C. Brue-
ren-Ketelings Rijksweg Velden; Dhr. B. en mevr. J.
Hendrix-Heijnen Kloosterstraat Velden; Dhr. J. en
mevr. M. Joosten Wederik Velden; Dhr. G. Peeters
Vilgert Velden; Dhr. A. en mevr. F. Schuurmans
Hogeweg Venlo; Dhr. L. Lucassen Schoolstraat
Velden, Mevr. H. Pijpers Rozenhof Velden, Mevr. M.
de Putter-Frings Jan Verschurensingel Velden.
 
 
Totaal aantal leden per 7 juni 2022: 369  
 

Mutaties ledenbestand KBO Velden
Periode 16 oktober 2021 - 7 juni 2022  
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Stad in het hertogdom Gelre: 1343-1543
Omdat de hertog van Gelre gebaat is bij een sterk
economisch en militair steunpunt in zijn stamland
Opper-Gelre, wordt Venlo in 1343 tot stad verheven.
Tussen 1343 en 1400 wordt een circa 8 meter hoge
ringmuur om de stad heen gebouwd, opgetrokken
uit baksteen en voorzien van borstweringen, onge-
veer dertig torens, een aantal kleine en vier grote
poorten. De stad krijgt aan haar noordzijde een
Helpoort (no.2, in de achttiende eeuw Gelderse
Poort genoemd), een Laarpoort aan de oostzijde
(later veranderd in Keulsepoort, no.3), de Tichel-
poort in het verlengde van de Jodenstraat (no.4,
later Roermondsepoort genoemd) en de Maaspoort
(no.1) aan de zijde van de rivier.
 
Deze poorten bestaan uit twee torens met daartus-
sen een doorgang en geven aansluiting op de
landwegen naar Roermond, Keulen, Geldern / Nij-
megen en over de Maas naar Weert en 's-Hertogen-
bosch. De vestigingsgracht, die de meer dan twee-
duizend meter lange stadsringmuur omsluit, wordt
gevoed door beken, die vanuit de “Bantuin” naar de
stad stromen.
 
Restanten en bijzonderheden
Opgravingen uit het verre en nabije verleden hebben
aangetoond dat veel van de vestingwerken die in de
loop der eeuwen zijn aangelegd, nog onder het
maaiveld liggen, met name de dieper gelegen ge-
 
 

deelten van de stadsmuren -gemetseld met specie
met een mengsel van kalk, tras (gemalen tufsteen)
en zand zijn heel moeilijk te verwijderen.
 
In de voormalige kloostertuin van de paters Domi-
nicanen aan de Nieuwstraat bevindt zich het belang-
rijkste restant van de Venlose vestingwerken: een
zestig meter lang en drie meter hoog authentiek
stuk stadsmuur uit het midden van de veertiende
eeuw. Verder is er een merkwaardig restant aan de
Havenkade: “De Luif’ (afdak), een in baksteen ge-
metseld gedeelte van de stadsmuur uit de tweede
helft van de veertiende eeuw.

Opmerking: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
“De Luif” zwaar beschadigd.
 
Als we Venlo bezoeken of als we over Venlo praten,
worden (nu nog) dikwijls de namen van de  poorten
(Keulsepoort: Geldersepoort; Roermondsepoort en
Maaspoort) genoemd. Altijd interessant om te weten
hoe en wanneer deze namen zijn ontstaan.
 
Bron: Boekje “De Venlose vesting: 1343-1867”,
uitgegeven door de gemeente Venlo bij de Open
Monumentendag in 2004 (auteurs Koos Berghs en
Martin Bergevoet)
 
 
GvR
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Uit de bestuursvergadering van 8 juni 2022
Op 1 juni jl. vond in Lomm het gezamenlijke overleg
plaats tussen de besturen van de KBO-verenigingen
in Arcen, Lomm en Velden. Een prima overleg
waarvan het goed is dat van tijd tot tijd te herhalen.
Het uitwisselen van ervaringen, elkaars activiteiten-
programma’s en wijze van werken inspireert en zo
kunnen er nieuwe ideeën ontstaan. Duidelijk is wel
hoe lastig het is om mensen te interesseren om lid
te worden van de KBO. Wellicht is het samen orga-
niseren van een activiteit een optie, maar ook kan
er worden gekeken naar het aansluiten bij elkaars
activiteiten waar dat mogelijk is.
 
De stadswandelingen op 10 en 12 mei in het centrum
van Venlo zijn goed in de smaak gevallen. We
hebben enkele niet-leden (die daarom hebben ge-
vraagd) de gelegenheid geboden om ook mee te
lopen. Gezien de interesse ligt het in de bedoeling
om in september a.s. weer zo’n wandeling te orga-
niseren. Ook zijn we van plan om dergelijke uitstap-
jes met enige regelmaat te organiseren en in ons
programma op te nemen.
 
We kijken terug op een zeer geslaagde dagtocht per
bus naar de Biesbosch. Het aantal deelnemers (36)
viel -gezien de verwachte belangstelling- wel wat
tegen. Maar de mensen die mee zijn gegaan waren

vol lof over het programma en de gezelligheid.
Samengevat een mooie dag. Dank aan de reiscom-
missie voor de organisatie en goede voorbereiding.
In het vervolg willen we deelname aan onze busreis
ook open stellen voor niet-leden, indien er nog
plaatsen over zijn.
 
Al langer leeft het plan om een gezellige middag te
organiseren voor alle leden. Deze middag zal worden
gehouden op dinsdag 8 november a.s. in BMV De
Vilgaard. De activiteitencommissie gaat het pro-
gramma voorbereiden.
 
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering
(ALV) -dinsdag 28 juni a.s.- is vastgesteld. De leden
ontvangen de agenda met bijlagen ongeveer één
week vóór de vergadering in hun brievenbus.
Ook doen we een oproep om uit te kijken naar
kandidaten voor het bestuur.
 
We gaan op zoek naar nieuwe activiteiten die hope-
lijk bij veel mensen in de smaak vallen. Voorkeur
voor activiteiten waarbij de nadruk ligt op bewegen
en samenspel.
 
 
Bestuur KBO Velden

Tekenbeet
Controleren op teken na een wandeling in de natuur
zit er bij veel mensen inmiddels wel in. Maar ook na
een middagje tuinieren? Onderzoekers hopen van
wel. Zij hebben namelijk berekend dat 1/3 van alle
tekenbeten wordt opgelopen in de tuin.
Bron: Dagblad De Limburger, 30-05-2022
 
Onderstaand tips en info, die nuttig kunnen zijn om
te onthouden of om te bewaren mocht u of iemand
in uw omgeving onverhoopt een tekenbeet oplopen.
 
Algemene informatie
De meeste mensen lopen een beet op van maart tot
en met oktober. De piek van het  tekenseizoen is in
juni en juli, wanneer de helft van de tekenbeten
wordt gemeld. Kinderen en 50-plussers lopen het
vaakst een tekenbeet op omdat zij meer buiten zijn.
 
Ongeveer 20% van de teken in Nederland is besmet
met de Borella–bacterie die Lyme kan veroorzaken.
Ongeveer 33% van de teken draagt andere bacte-
riën, virussen en parasieten bij zich dan de Borel-
la-bacterie.
 
Na de beet van een teek die een ziekteverwekker
bij zich draagt, is de kans dat hij die overdraagt 3
tot 4%.
 
Bronnen: RIVM, AMC en Wageningen Universiteit
 

Voorkomen is altijd beter
- Draag tijdens uitjes in de natuur / tijdens het tui-
  nieren dichte schoenen, lange mouwen en een lan-
  ge broek.
- Smeer de blote huid in met een insectenmiddel dat
  Deet bevat.
- Kijk goed waar u een picknickkleed neerlegt. Teken
  leven voornamelijk op de grond tot anderhalve me-
  ter hoogte bijvoorbeeld in het gras, varens, strui-
  ken en dorre bladeren.
- Check uw lichaam én dat van uw (klein)kinderen na
  een bezoek aan bos, duin of tuin. Teken houden
  van warme, vochtige plekken zoals onder de oksel
  en in de liezen.
 
Toch tekenbeet opgelopen? Wat nu?
- Pak hem met een tekenpincet of een speciale te-
  kenlepel, tang of lasso (verkrijgbaar bij een apo-
  theek) zo dicht mogelijk bij de kop en trek hem
  rustig uit de huid. Opmerking: knijp nooit in een
  teek en bewerk hem niét met alcohol of andere
  middeltjes.
- Noteer in de agenda wanneer en waar op de huid
  de teek zat. Wees tot drie maanden na de tekenbeet
  alert op symptomen zoals een rode ring of vlek en
  griepachtige verschijnselen (koorts, hoofdpijn en
  gewrichtspijn). Ga bij klachten naar de huisarts.
            
 GvR
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Zaterdag 10 september
 
Lunchconcert speciaal voor de ‘gouden generatie’
met diverse optredens. 
 

Van 9 t/m1 1 september aan-
staande vinden, na een veel te
lange pauze, gelukkig weer de
Dorpsfeesten Velden plaats in
de feesttent op ons marktplein.

 
Speciaal voor de ‘gouden generatie’ vindt op zater-
dag 10 september weer een bijzonder muziekpro-
gramma plaats, georganiseerd door de Dorpsfees-
ten, in samenwerking met en ondersteuning van
KBO Velden.
 

Van circa 11 tot 14 uur geniet
u van een mooi lunchconcert
met gevarieerde optredens van
o.a. TROUBADOUR THEO.
 
Noteer alvast op uw kalender
en zorg dat u erbij bent, want
dit wilt u niet missen!

 
 
Meer info en kaartverkoop in augustus.  

Onderweg gezien

Knotwilg - Paaweg; foto: Leo Munsters
 

Sentiment in de Tent

Daar wil ik wonen 
Heel ver weg van oorlogstaal,
hongersnood en geloofsfanaat,
 
Uit de buurt van bombardementskabaal,
kinderdood en rassenhaat.
 

Ergens waar dat niet bestaat,
ergens daar waar het rustig is,
daar wil ik wel wonen als dat gaat.
 
schrijver onbekend
 

Op 30 april 1945 pleegde Adolf Hitler zelfmoord
samen met zijn vrouw Eva Braun. De dictator was
op dat moment een rijk man, hij had miljoenen
verdiend met zijn boek Mein Kampf, want in de
nazitijd kreeg elk pasgetrouwd echtpaar daar een
exemplaar van en Hitler ontving royalty’s over al die
boeken. Ook had hij kapitalen gekregen van zaken-
mannen, die in ruil daarvoor lucratieve overheids-
opdrachten verwachtten.
 
Hitler was kinderloos en had zijn geld en veel ande-
re eigendommen in een testament nagelaten aan
zijn partij, maar die hield aan het einde van de
oorlog op te bestaan. De geallieerden bepaalden
toen dat Hitlers nalatenschap thuishoorde bij de
deelstaat Beieren, waar hij officieel woonde.
 

Een groot deel van het geld van Hitler (en andere
nazi’s) gebruikte Beieren om oorlogsslachtoffers te
compenseren van wie goederen waren onteigend of
gestolen. Onderdeel van de nalatenschap was het
auteursrecht op Mein Kampf. Als eigenaar verbood
Beieren de herdruk van het boek (behalve in Enge-
land en de VS, waar de uitgeverijen de rechten
hadden).
 
In 2015 -zeventig jaar na Hitlers dood- verliepen de
rechten, nu mag iedereen het boek drukken. Wel
zijn er beperkingen aan de handel in dit boek vol
haat: in Nederland mag je het bijvoorbeeld niet
verkopen.
 
Bron: Quest
Ben Gelaudemans

Wat gebeurde er met Adolf Hitlers geld na zijn dood?
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